
 

Розфарбуйте  

скарбничку Сова 

 

ІНСТРУКЦІЯ ПО РОЗФАРБОВУВАННЮ ВАШОЇ ВЛАСНОЇ СКАРБНИЧКИ СОВА 

Це стандартні інструкції, загальні для всіх проектів по розмальовці 

скарбнички. 

 

А. ПОВІДОМЛЕННЯ БЕЗПЕКИ 

1. Будь ласка, прочитайте ці інструкції, перш ніж почати. 

2. Рекомендується допомога і нагляд дорослих. 

3. Призначено для дітей старших 8 років. 

4. Цей комплект і його готовий продукт містять дрібні деталі, які можуть 

викликати задуху при необережному використанні. Тримати подалі від дітей 

до 3 років. 

5. Мийте руки після розмальовування. 

 

Б. ЗАУВАЖЕННЯ 

Завжди працюйте на твердій рівній робочій поверхні і намагайтеся 
підтримувати чистоту і порядок у приміщенні. 

 
В. ВМІСТ 

1 теракотова банкнота, 1 смужка фарби, 1 пензлик і 1 докладна інструкція. 

 
Г. ДИЗАЙН І ФАРБА 

• За допомогою олівця злегка намітьте унікальний малюнок на вашій 

скарбничці, перш ніж розмалювати її. Зробіть свій власний дизайн, 
використовуючи свою уяву, або зверніться до ілюстрації, як показано на 
упаковці. 

• Перед тим як відкрити фарби, добре їх струсіть. Якщо на поверхні фарби є 
прозора рідина, використовуйте зубочистку або кінець пензля для 
перемішування фарби. 

• Щоб кольори залишалися яскравими, обполосніть пензлик і висушіть його 
на паперовому рушнику перед використанням іншого кольору. 

• Дотримуйтесь інструкцій по змішуванню кольорів, щоб отримати більше 

кольорів. 

! ЗАСТЕРЕЖЕННЯ: 
НЕБЕЗПЕКА ЗАДУХИ - дрібні деталі. Не 

для дітей віком до 3 років. 

 



Зелений = жовтий + синій 
Рожевий = червоний + білий 
Небесно-блакитний = синій + білий 

Бірюзовий = синій + білий + трохи жовтого 
Фіолетовий = синій + червоний 
Помаранчевий = жовтий + червоний 

Зелений лайм = жовтий + трохи синього 
Коричневий = червоний + жовтий + трохи чорного 

• Для досягнення найкращих результатів, нанесіть більше одного шару 

фарби, але почекайте, поки перший шар висохне, перш ніж наносити другий 

шар. Завжди легше намалювати більш темний колір на більш світлому тлі, ніж 

навпаки. 

• Завжди мийте пензлик перед змішуванням або нанесенням нового кольору. 

Приготуйте для цього невелику склянку води. Також рекомендується 

використовувати змішувальний піддон для змішування фарб (палітру). 

Щільно закрийте кришки баночок, щоб фарба не висохла. Якщо фарба 

висохне, розбавте її декількома краплями води. 

• Ви також можете додати невелику краплю миючого засобу для посуду в 

фарбу і змішати її. Це допоможе фарбі краще прилипати до поверхні. 

 

Питання і коментарі 
Ми цінуємо вас як клієнта, і ваше задоволення цим продуктом дуже важливо 

для нас. Якщо у вас є коментарі або питання, або ви виявите, що будь-які частини 

цього комплекту відсутні або несправні, будь ласка, не соромтеся звертатися до 

нашого дистриб'ютора у вашій країні. Ви знайде адресу, вказану на упаковці. Ви 

також можете зв'язатися з нашою групою підтримки маркетингу: info@afk.ua, тел. 

+38 (044) 465 75 50, веб-сайт: www.afk.ua 

 


